
                                                                KOLOROWE  RYBKI 

                                                         ŚWIĘTO  MAMY I  TATY  11 

Kochane dzieci, drodzy Rodzice 

Kolejne aktywności dzieci na kolejne 5 dni. 

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o Rodzinie. 

 

MASZEROWANIE z jednoczesnym wystukiwaniem rytmu na czymkolwiek- deseczki, klocki, pokrywki… 

WYSKOKI obunóż w górę z rownoczesnym liczeniem do 10 

PRZYSIADY z rownoczesnym liczeniem do 10 

MAMA- wyróżnianie pierwszych głosek w wyrazach: motyl, aparat, mrówka, ananas, młotek, 

autobus, mleko, arbuz, jakie słowo można ułożyć z wyszczególnionych liter?odszukanie tych liter w 

gazecie , wycięcie ich i ułożenie słowa- mama 

                          



MAMA jest…, moja mama lubi…, moja mama nie lubi…, ulubionym kolorem mojej mamy jest…, z 

mamą lubię najbardziej…, moja mama jest najlepsza ponieważ…?- odpowiedź na pytanie 

MOJA mama- karta pracy 22 a b 

              

 

 

 



                   

 

 

 

 



ZAWODY mam- przypomnienie nazw zawodów wykonywanych najczęściej przez mamę: 

kosmetyczka, farmaceutka, florystka, nauczyciel w przedszkolu, sekretarka… 

 

 

 

 



JAK mogę pomóc mamie?- uwrażliwienie dzieci na konieczność pomocy rodzicom, czy mama pracuje 

zawodowo?, jakie obowiązki wykonuje mama w domu?, w których obowiązkach mogę pomóc 

mamie? 

 

 

 

KALAMBURY- pokazywanie czynności wykonywanych przez mamę 

WYSŁUCHANIE piosenk „ Podarujmy mamie dziś…”i- próby śpiewu po kilkukrotnym przesłuchaniu 

https://www.youtube.com/watch?v=GHOwBxBvGB0 

https://www.youtube.com/watch?v=GHOwBxBvGB0


                   

PRZESYŁANIE całusów dla mamy- kilkukrotne  układanie ust do całusa 

CZYTANIE bajki przez mamę wieczorem dziecku 

WYJSCIE na spacer- zrobienie bukietu dla mamy z polnych kwiatów 

PRÓBA zapisu słowa TATA- wyszukiwanie słów określających tatę: np. pomysłowy, pracowity, 

zmeczony, uśmiechnięty, wysportowany… 

MÓJ tata jest…, mój tata lubi…, mój tata nie lubi…, ulubionym kolorem mojego taty jest…, z tatą lubię 

najbardziej… mój tata jest najlepszy ponieważ…?- odpowiedzi na pytania 

MÓJ tata- karta pracy 23 a b 



               



           

ZAWODY tatusiów- opowiadanie o zawodach najczęściej wykonywanych przez mężczyzn- np. 

elektryk, kierowca ciężarówki, ksiądz, budowlaniec, stolarz… 

 

 

 

 



 

 

TATA w pracy- rozmowa nt wykonywanego przez tatę zawodu 

               

KALAMBURY- odgadywanie zawodów wykonywanych przez mężczyzn 

PRZEMIESZCZANIE się po pokoju naśladując ruchy i odglosy zwierząt- np. pies, kot, żaba, zając… 

WYJŚCIE na spacer- zrobienie bukietu dla taty z polnych kwiatów 

MOI rodzice to superbohaterowie ponieważ…?- podawanie przez dzieci roznych odpowiedzi, 

zwrócenie uwagi na to że rodzic też ma prawo się pomylić 



WYSŁUCHANIE wiersz pt „ Mama ma zmartwienie” 

https://www.youtube.com/watch?v=VUaQ6yrgdAA 

- kto wystąpił w wierszu? 

- w jakim nastroju była mama dziewczynki? 

- co prółbowała zrobić dziewczynka? 

- jak pomogła mamie? 

- czy bywamy czasami smutni i jak można wtedy pomóc osobie która jest smutna? 

               

https://www.youtube.com/watch?v=VUaQ6yrgdAA


MIŁOŚĆ- jakim uczuciem darzę rodziców? Za co kocham rodziców? Czy rodzice odwzajemniają naszą 

miłość? 

WYJŚCIE ddo ogrodu- układanie serduszka z kamyków 

 

       



MOI rodzice za dwadzieścia lat- wykonanie pracy dowolną techniką 

POMOC rodzicom w ich codziennych obowiązkach 

                 

 

 

WYSŁUCHANIE opowiadania py „Jeż”- odpowiedzi na pytania:- o czym była historia?, -dlaczego ogród 

poszarzał?, -za czym tęsknili kobieta i mężczyzna?, -czy kobieta która stała się mamą chłopczyka 

nosiła go w brzuchu?, -co oznzcza termin adopcja ( przyjęcie do rodziny obcej osoby i podarowanie jej 

rodziny i domu oraz zapewnienie miłości, czułości i bezpieczeństwa ), -jak sądzisz dlaczego chłopiec 



na początku miał kolce?, -dlaczego potem zniknęły?, -jak czuł się chłopiec w nowej rodzinie?, -

dlaczego dzieci trafiają do domu dziecka?, -jak można pomoc dzieciom z domu dziecka 

https://www.youtube.com/watch?v=XXLnBK2TXX8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XXLnBK2TXX8


RODZINA to nie tylko mama i tata ale również odzeństwo, dziadkowie ciocie, wujkowie i kuzynostwo 

w różnym wieku i na różnych etapach życia 

 

 

                                              



 



 



 



 

 

 



RÓŻNE modele rodzin które łączy miłośc i troska o pozostałych członków-karta pracy 24 a 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



SERCE to symbol oznaczający miłość- wykonanie dowolną techniką  najpiękniejszego  serca  jakie 

potrafisz – na podstawie ilustarcji i zdjęc pokazanie rożnych odcieni miłości 

 

 



 

 

 

 

 



ALBUMY- wyciągnięcie albumów ze zdjęciami i wspólne oglądanie zdęć rodzinnych 

MIŁOŚĆ- karta pracy 24 b 

 



 



 



 

ZBUDOWANIE domu rodzinnego z klocków. 

OBDAROWANIE rodziców całuskami i przytulaskami w dniu ich świeta.  



Pamiętajcie proszę aby spędzać czas na powietrzu 

Staramy się dzielić wyrazy na sylaby i głoski 

Proszę o kontakt gdyby były jakieś niejasności 

Jeszcze  troszkę  i będezie normalnie 

Uważajcie na siebie 

Pozdrawiam Magdalena Piechowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


